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Studiul 11

Deuteronomul în scrierile de mai târziu

Textul de memorat: „Şi, dacă de acolo vei căuta pe Domnul, Dumnezeul tău, Îl vei găsi, dacă-L vei
căuta din toată inima ta şi din tot sufletul tău.” (Deuteronomul 4:29)

Duminică, 5 decembrie – Cartea Legii

1. 2 Împăraţi 22; 1. Iosia avea opt ani când s-a făcut împărat, şi a domnit treizeci şi unu de ani la
Ierusalim. Mama sa se chema Iedida, fata lui Adaia din Boţcat.
2. El a făcut ce este bine înaintea Domnului şi a umblat în toată calea tatălui său David; nu s-a abătut
de la ea nici la dreapta, nici la stânga.
3.  În anul  al  optsprezecelea  al  împăratului  Iosia,  împăratul  a  trimis  în  Casa Domnului  pe Şafan,
logofătul, fiul lui Aţalia, fiul lui Meşulam. El i-a zis:
4. „Suie-te la marele preot Hilchia şi spune-i să strângă argintul adus în Casa Domnului, pe care l-au
primit de la popor cei ce păzesc pragul.
5. Să se dea argintul acesta în mâinile meşterilor însărcinaţi cu lucrarea în Casa Domnului. Şi să-l dea
celor ce lucrează la dregerea stricăciunilor Casei Domnului,
6.  anume:  dulgherilor,  zidarilor  şi  pietrarilor,  pentru  cumpărăturile  de  lemn  şi  de  pietre  cioplite,
trebuitoare pentru dregerea stricăciunilor Casei.
7. Dar să nu li se ceară socoteala de argintul dat în mâinile lor, căci ei lucrează cinstit.”
8. Atunci marele preot Hilchia a zis lui Şafan, logofătul: „Am găsit cartea Legii în Casa Domnului.”
Şi Hilchia a dat cartea lui Şafan, şi Şafan a citit-o.
9. Apoi logofătul Şafan s-a dus să dea socoteală împăratului şi a zis: „Slujitorii tăi au strâns argintul
care se afla în Casă şi l-au dat în mâinile meşterilor însărcinaţi cu facerea lucrării în Casa Domnului.”
10. Şafan, logofătul, a mai spus împăratului: „Preotul Hilchia mi-a dat o carte.” Şi Şafan a citit-o
înaintea împăratului.
11. Când a auzit împăratul cuvintele din cartea Legii, şi-a sfâşiat hainele.
12. Şi împăratul a dat porunca aceasta preotului Hilchia, lui Ahicam, fiul lui Şafan, lui Acbor, fiul lui
Mica, lui Şafan, logofătul, şi lui Asaia, slujitorul împăratului:
13. „Duceţi-vă şi întrebaţi pe Domnul pentru mine, pentru popor şi pentru Iuda, cu privire la cuvintele
cărţii acesteia care s-a găsit; căci mare este mânia Domnului care s-a aprins împotriva noastră, pentru
că părinţii noştri n-au ascultat de cuvintele cărţii acesteia şi n-au împlinit tot ce ne este poruncit în ea.”
14. Preotul Hilchia, Ahicam, Acbor, Şafan şi Asaia, s-au dus la prorociţa Hulda, nevasta lui Şalum,
fiul  lui  Ticva,  fiul  lui  Harhas,  păzitorul  veşmintelor.  Ea locuia la Ierusalim,  în  cealaltă  mahala a
cetăţii. După ce i-au vorbit,
15. ea le-a zis: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: „Spuneţi omului care v-a trimis la mine:
16. „Aşa vorbeşte Domnul: „Iată, voi trimite nenorociri asupra locului acestuia şi asupra locuitorilor
lui, după toate cuvintele cărţii pe care a citit-o împăratul lui Iuda.
17.  Pentru  că  M-au  părăsit  şi  au  adus  tămâie  altor  dumnezei,  mâniindu-Mă  prin  toate  lucrările
mâinilor lor, mânia Mea s-a aprins împotriva locului acestuia şi nu se va stinge.”
18. Dar să spuneţi împăratului lui Iuda care v-a trimis să întrebaţi pe Domnul: „Aşa vorbeşte Domnul
Dumnezeul lui Israel despre cuvintele pe care le-ai auzit:
19. „Pentru că ţi s-a mişcat inima, pentru că te-ai smerit înaintea Domnului când ai auzit ce am spus
împotriva acestui loc şi împotriva locuitorilor lui, care vor ajunge de spaimă şi de blestem, şi pentru că
ţi-ai sfâşiat hainele şi ai plâns înaintea Mea, şi Eu am auzit - zice Domnul. -
20. De aceea, iată, te voi adăuga la părinţii tăi, vei fi adăugat în pace în mormântul tău şi nu-ţi vor
vedea ochii toate nenorocirile pe care le voi aduce asupra locului acestuia.” Ei au adus împăratului
răspunsul acesta.
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Luni, 6 decembrie – Cerurile cerurilor

2. Deuteronomul 10:12-15; 12. Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău, decât să
te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubeşti şi să slujeşti Domnului
Dumnezeului tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău,
13. să păzeşti poruncile Domnului şi legile Lui pe care ţi le dau astăzi, ca să fii fericit?
14. Iată, ale Domnului Dumnezeului tău sunt cerurile şi cerurile cerurilor, pământul şi tot ce cuprinde
el.
15. Şi numai de părinţii tăi S-a alipit Domnul ca să-i iubească; şi după ei, pe sămânţa lor, pe voi v-a
ales El dintre toate popoarele, cum vedeţi azi.

3. 1 Împăraţi 8:27; Dar ce! Va locui oare cu adevărat Dumnezeu pe pământ? Iată că cerurile şi cerurile
cerurilor nu pot să Te cuprindă: cu cât mai puţin Casa aceasta pe care Ţi-am zidit-o eu!

Neemia  9:6; Tu,  Doamne,  numai  Tu  ai  făcut  cerurile,  cerurile  cerurilor  şi  toată  oştirea  lor,  şi
pământul cu tot ce este pe el,  mările cu tot ce cuprind ele. Tu dai viaţă tuturor acestor lucruri,  şi
oştirea cerurilor se închină înaintea Ta.

Psalmii 148:4; Lăudaţi-L, cerurile cerurilor, şi voi, ape, care sunteţi mai presus de ceruri!

Marţi, 7 decembrie – Deuteronomul în cartea lui Ieremia

4. Deuteronomul 4:23-29; 23.  Vegheaţi  asupra voastră,  ca să nu daţi  uitării  legământul  pe care l-a
încheiat  cu voi  Domnul  Dumnezeul  vostru şi  să  nu faceţi  vreun chip cioplit,  nici  vreo înfăţişare
oarecare pe care ţi-a oprit Domnul Dumnezeul tău, s-o faci.
24. Căci Domnul Dumnezeul tău este un foc mistuitor, un Dumnezeu gelos.
25. Când vei avea copii, şi copii din copiii tăi, şi vei fi de multă vreme în ţară, dacă vă veţi strica, dacă
vă veţi face chipuri cioplite, înfăţişări ale vreunui lucru, dacă veţi face ce este rău înaintea Domnului
Dumnezeului vostru, ca să-L mâniaţi
26. iau astăzi martor împotriva voastră cerul şi pământul - că veţi pieri de o moarte repede din ţara pe
care o veţi lua în stăpânire dincolo de Iordan şi nu veţi avea zile multe în ea, căci veţi fi nimiciţi de
tot.
27.  Domnul  vă  va  împrăştia  printre  popoare  şi  nu  veţi  rămâne  decât  un  mic  număr  în  mijlocul
neamurilor unde vă va duce Domnul.
28. Şi acolo veţi sluji unor dumnezei, care sunt o lucrare făcută de mâini omeneşti,  de lemn şi de
piatră, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să mănânce, nici să miroasă.
29. Şi dacă de acolo vei căuta pe Domnul Dumnezeul tău, Îl vei găsi, dacă-L vei căuta din toată inima
ta şi din tot sufletul tău.

5. Ieremia 7:1-7; 1. Iată cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului:
2.  „Şezi  la  poarta  Casei  Domnului,  vesteşte  acolo  cuvântul  acesta  şi  spune:  „Ascultaţi  cuvântul
Domnului, toţi bărbaţii lui Iuda care intraţi pe aceste porţi ca să vă închinaţi înaintea Domnului!
3. Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Îndreptaţi-vă căile şi faptele, şi vă voi lăsa să
locuiţi în locul acesta.
4. Nu vă hrăniţi cu nădejdi înşelătoare zicând: „Acesta este Templul Domnului, Templul Domnului,
Templul Domnului!”
5. Căci numai dacă vă veţi îndrepta căile şi faptele, dacă veţi înfăptui dreptatea unii faţă de alţii,
6. dacă nu veţi asupri pe străin, pe orfan şi pe văduvă, dacă nu veţi vărsa sânge nevinovat în locul
acesta şi dacă nu veţi merge după alţi dumnezei, spre nenorocirea voastră,
7.  numai aşa vă voi lăsa să locuiţi  în locul acesta,  în ţara pe care am dat-o părinţilor  voştri,  din
veşnicie în veşnicie.

Ieremia 4:4; Tăiaţi-vă împrejur pentru Domnul, tăiaţi-vă împrejur inimile, oamenii lui Iuda şi locuitori
ai Ierusalimului, ca nu cumva să izbucnească mânia Mea ca un foc şi să se aprindă fără să se poată
stinge, din pricina răutăţii faptelor voastre!
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Miercuri, 8 decembrie – Ce cere Domnul?

6. Mica 6:1-8; 1. Ascultaţi, dar, ce zice Domnul: „Scoală-te, judecă-te înaintea munţilor, şi dealurile să-
ţi audă glasul!...
2. Ascultaţi, munţi, pricina Domnului şi luaţi aminte, temelii tari ale pământului! Căci Domnul are o
judecată cu poporul Său şi vrea să Se judece cu Israel. -
3. Poporul Meu, ce ţi-am făcut şi cu ce te-am ostenit? Răspunde-Mi!
4. Căci te-am scos din ţara Egiptului, te-am izbăvit din casa robiei şi am trimis înaintea ta pe Moise,
Aaron şi Maria!
5. Poporul Meu, adu-ţi aminte ce plănuia Balac, împăratul Moabului, şi ce i-a răspuns Balaam, fiul lui
Beor, şi ce s-a întâmplat din Sitim până la Ghilgal, ca să cunoşti binefacerile Domnului!”
6. Cu ce voi întâmpina pe Domnul şi cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui Preaînalt? Îl voi
întâmpina oare cu arderi de tot, cu viţei de un an?
7. Dar primeşte Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de untdelemn? Să dau eu pentru
fărădelegile mele pe întâiul meu născut, rodul trupului meu, pentru păcatul sufletului meu? -
8. Ţi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubeşti
mila şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?

Amos 5:24; Ci dreptatea să curgă ca o apă curgătoare, şi neprihănirea, ca un pârâu care nu seacă
niciodată!

Osea 6:6; Căci bunătate voiesc, nu jertfe, şi cunoştinţă de Dumnezeu, mai mult decât arderi de tot!

Joi, 9 decembrie – Rugăciunea lui Daniel

7. Daniel 9:1-19; 1. „În anul dintâi al lui Darius, fiul lui Ahaşveroş, din neamul mezilor, care ajunsese
împărat peste împărăţia haldeilor,
2. în anul dintâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărţi că trebuiau să treacă şaptezeci de ani
pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul
Ieremia.
3. Şi mi-am întors faţa spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune şi cereri, postind în sac şi
cenuşă.
4.  M-am  rugat  Domnului  Dumnezeului  meu  şi  I-am  făcut  următoarea  mărturisire:  „Doamne
Dumnezeule mare şi înfricoşat, Tu, care ţii legământul şi dai îndurare celor ce Te iubesc şi păzesc
poruncile Tale!
5. Noi am păcătuit, am săvârşit nelegiuire, am fost răi şi îndărătnici, ne-am abătut de la poruncile şi
orânduirile Tale.
6. N-am ascultat pe robii Tăi prorocii, care au vorbit în Numele Tău împăraţilor noştri, căpeteniilor
noastre, părinţilor noştri şi către tot poporul ţării.
7. Tu, Doamne, eşti drept, iar nouă ni se cuvine astăzi să ni se umple faţa de ruşine, nouă, tuturor
oamenilor lui Iuda, locuitorilor Ierusalimului şi întregului Israel, fie ei aproape, fie departe, în toate
ţările în care i-ai izgonit, din pricina fărădelegilor de care s-au făcut vinovaţi faţă de Tine!
8. Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple faţa de ruşine, da, nouă, împăraţilor noştri, căpeteniilor
noastre şi părinţilor noştri, pentru că am păcătuit împotriva Ta!
9. La Domnul Dumnezeul nostru însă este îndurarea şi iertarea, căci împotriva Lui ne-am răzvrătit!
10. N-am ascultat glasul Domnului Dumnezeului nostru, ca să urmăm legile Lui pe care ni le pusese
înainte prin robii Săi prorocii;
11. ci tot Israelul a călcat Legea Ta şi s-a abătut astfel ca să n-asculte de glasul Tău. De aceea ne-au şi
lovit blestemele şi jurămintele scrise în Legea lui Moise, robul lui Dumnezeu, pentru că am păcătuit
împotriva lui Dumnezeu.
12. El a împlinit astfel cuvintele pe care le rostise împotriva noastră şi împotriva căpeteniilor noastre
care ne-au cârmuit şi a adus peste noi o mare nenorocire, aşa cum niciodată şi nicăieri sub cer nu s-a
mai întâmplat o nenorocire ca aceea care a venit acum asupra Ierusalimului.
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13. După cum este scris în Legea lui Moise, toată nenorocirea aceasta a venit peste noi; şi noi n-am
rugat pe Domnul Dumnezeul nostru, nu ne-am întors de la nelegiuirile noastre şi n-am luat aminte la
adevărul Tău.
14. De aceea, şi Domnul a îngrijit ca nenorocirea aceasta să vină peste noi; căci Domnul Dumnezeul
nostru este drept în toate lucrurile pe care le-a făcut, dar noi n-am ascultat glasul Lui.
15. Şi acum, Doamne Dumnezeul nostru, Tu, care ai scos pe poporul Tău din ţara Egiptului prin mâna
Ta cea puternică şi Ţi-ai făcut un Nume aşa cum este şi astăzi: noi am păcătuit, am săvârşit nelegiuire.
16. Dar, Doamne, după toată îndurarea Ta, abate mânia şi urgia Ta de la cetatea Ta, Ierusalimul, de la
muntele Tău cel sfânt; căci din pricina păcatelor noastre şi din pricina nelegiuirilor părinţilor noştri
este Ierusalimul şi poporul Tău de ocara tuturor celor ce ne înconjoară.
17. Ascultă,  dar, acum, Dumnezeul nostru, rugăciunea şi cererile robului Tău şi, pentru dragostea
Domnului, fă să strălucească faţa Ta peste Sfântul Tău Locaş pustiit!
18. Pleacă urechea, Dumnezeule, şi ascultă! Deschide ochii şi priveşte la dărâmăturile noastre şi la
cetatea  peste  care  este  chemat  Numele  Tău!  Căci  nu pentru  neprihănirea  noastră  Îţi  aducem noi
cererile noastre, ci pentru îndurările Tale cele mari.
19. Ascultă, Doamne! Iartă, Doamne! Ia aminte, Doamne! Lucrează şi nu zăbovi, din dragoste pentru
Tine, Dumnezeul meu! Căci Numele Tău este chemat peste cetatea Ta şi peste poporul Tău!”

Daniel 9:24-27; 24. Şaptezeci de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău şi asupra cetăţii tale
celei sfinte, până la încetarea fărădelegilor, până la ispăşirea păcatelor, până la ispăşirea nelegiuirii,
până la aducerea neprihănirii  veşnice,  până la pecetluirea  vedeniei  şi  prorociei  şi  până la ungerea
Sfântului sfinţilor.
25. Să ştii, dar, şi să înţelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la
Unsul, la Cârmuitorul, vor trece şapte săptămâni; apoi timp de şaizeci şi două de săptămâni, pieţele şi
gropile vor fi zidite din nou, şi anume în vremuri de strâmtorare.
26. După aceste şaizeci şi două de săptămâni, Unsul va fi stârpit, şi nu va avea nimic. Poporul unui
domn care va veni va nimici cetatea şi Sfântul Locaş, şi sfârşitul lui va fi ca printr-un potop; este hotărât
că războiul va ţine până la sfârşit, şi împreună cu el, şi pustiirile.
27. El va face un legământ trainic cu mulţi timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să
înceteze jertfa şi darul de mâncare, şi pe aripa urâciunilor idoleşti va veni unul care pustieşte, până va
cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărât.”
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